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Introdução 

O biodiesel é um combustível composto de 

monoalquil éster de ácidos graxos de cadeia longa, 

derivados de óleos vegetais ou de gorduras 

animais
1
, que pode substituir parcialmente ou 

totalmente o óleo diesel de origem mineral. Um 

combustível deve apresentar propriedades 

específicas e pequenas alterações podem ocasionar 

perda de eficiência e danos ao motor, bem como ao 

meio ambiente. No caso do biodiesel, alguns 

ensaios são de alto custo, como no caso dos teores 

de éster, metanol, glicerídeos e glicerol livre, pois as 

metodologias normatizadas adotam técnicas de 

cromatografia gasosa.  

Neste sentido, o presente trabalho visa 

desenvolver e validar um método analítico para a 

determinação simultânea dos teores de éster e 

metanol em biodiesel metílico de soja. 

Resultados e Discussão 

O método proposto para determinação 

simultânea do metanol foi baseado na derivatização 

deste, a fim de obter éster de cadeia mais curta que 

aqueles presentes no biodiesel, possibilitando a 

quantificação cromatográfica juntamente com o teor 

de éster, por meio da norma EN 14103:2003. A 

derivatização baseia-se na reação entre haletos de 

acila e álcool, catalisada por piridina.  

Foram estudados diferentes cloretos de 

acila e o cloreto de nonanoíla possibilitou manter as 

condições cromatográficas estabelecidas na norma. 

Amostras sem derivatização foram utilizadas para 

comparação e avaliação qualitativa e quantitativa 

dos cromatogramas obtidos.  

Nos cromatogramas apresentados na Fig. 

1a, observa-se a presença dos picos característicos 

do ensaio do teor de éster (1-6). Após a 

derivatização observou-se o surgimento dos picos 7 

a 11, conforme Fig. 1b. A seletividade do método e 

a atribuição dos picos cromatográficos foi realizada 

por CG-EM. O coeficiente de correlação obtido para 

avaliação da linearidade foi superior a 0,999. Os 

limites de detecção e quantificação foram 0,00015 e 

0,00018 % (m/m), respectivamente. A recuperação 

em amostras com concentração de metanol de 

0,0198; 0,2053 e 0,4458 % (m/m), manteve-se entre 

78 e 111 % e o desvio padrão relativo para a 

repetitividade foi menor que 1%. 

 

Figura 1. Cromatogramas de biodiesel de soja utilizando a norma 

EN 14103. (A) sem derivatização (B) com derivatização. 

1=C16:0; 2=C17:0; 3=C18:0; 4=C18:1; 5=C18:2; 6=18:3; 

7=piridina; 8=2-metil octanoato de metila; 9=nonanoato de metila; 

10=nonanoato de propila; 11=14-metil-pentanoato de metila 

Conclusões 

A partir do método desenvolvido e validado 

foi possível determinar simultaneamente os teores 

de éster e metanol em biodiesel metílico de soja 

sem alterações na norma 14103:2003. 
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